Konkurss „Parimad Eesti Joogid 2020"
Eelmisel aastal esmase argliku katse teinud, kuid väga positiivse vastukaja saanud parimate Eesti jookide
tunnustamine on sel aastal plaanis viia professionaalsemale tasemele. Soovime konkurssi korraldada igal
Eesti Joogifestivalil ka tulevikus.
Parimate jookide avalikustamine ja tunnustamine toimub sel sügisel erandkorras 8. novembril 2020
restoranis Tsunft videoülekande kaudu.

KUTSE
Konkursil saavad osaleda kõik jookide valmistajad ja/või turustajad. Joogid peavad olema valmistatud
Eestis või Eesti toorainest või muul moel olema Eestiga tihedalt seotud.
•
•
•

Konkursile esitatud joogid peavad olema saadaval degusteerimiseks Eesti Joogifestivalil.
Jooke hinnatakse vastavalt kategooriatele ehk joogi liigile, pimedegustatsioonil.
Kategoorias võib tekkida ka nö alakategooriad, kui osaleb 5 või rohkem samasse alakategooriasse
kuuluvat jooki.

Degusteerijad on sommeljeed, baarmenid, ajakirjanikud ja teised oma valdkonna eksperdid.
MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon valib igale kategooriale peakohtuniku, kes juhendab antud
kategooria degusteerimist ja hindamist.
Parimad joogid saavad tunnustatud diplomiga ja õigusega antud tootele peale kleepida vastav kleebis.
Korraldajatel on õigus luua lisakategooriad, tunnustada eriauhindadega välja paistnud tooteid ja tootjaid.
Sel aastal on kõigil võimalus osaleda tasuta!
Konkursile tooteid esitades nõustub osaleja saatma tasuta näidised vähemalt järgmistes kogustes:
•
•
•
•
•

Alkoholivaba jook - 8 x 20-33 cl pudelit või muus pakendis samas koguses
Siider - 4 x 75 cl pudelit või muus suuruses pakendis samas koguses
Õlu - 8 x 20-33 cl pudelit või muus pakendis samas koguses
Vein - 4 x 75 cl pudelit või muus suuruses pakendis samas koguses
Kange alkohol, liköör jms. - 2 x 70 cl pudelit või muus suuruses pakendis samas koguses.

Degusteerimiseks toodud tooted ei pea olema veel müügipakendis, kuid esitaja peab garanteerima, et
Eesti Joogifestivali ajaks on toode või tooted külastajatele saadaval vähemalt näidistena müügipakendis
ning degusteerimiseks saadaval samade aroomi- ja maitseomadustega.
Jookide konkursile esitamiseks palume ennast registreerida SIIN

Registreerumine on avatud kuni 8. oktoobrini.
Jookide esitaja kinnitab, esitab tõese informatsiooni ja vastutus selle eest jääb toote esitajale.
Näidised tuleb saata MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni kontorisse Masina 11, Tallinn märgusõnaga
"Eesti Parim Jook" hiljemalt 23. oktoobriks (kaasa arvatud).
Konkurssi „Parimad Eesti Joogid“ korraldab MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon.
Lisaküsimuste või ettepanekute korral palume pöörduda Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon poole e-postil:
info@sommeljee.ee või otse Kristjan Markii poole telefonil 5 818 26 82
Edu konkursil ja ootame Teie aktiivset osavõttu!

Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon
Email: info@sommeljee.ee

